Reglement gebruiksvoorwaarden van het NLQF-beeldmerk

Preambule
Dit reglement is erop gericht om organisaties met in het NLQF ingeschaalde en in het register van NCP
NLQF opgenomen kwalificaties, het recht te verlenen om voor de duur van de bedoelde inschaling het in
het Benelux Merkenregister geregistreerde NCP NLQF beeldmerk en de daarbij behorende vaststelling
van het NLQF niveau te gebruiken. Dit gebruik heeft uitsluitend betrekking op uitingen ten aanzien van het
betreffende door hen verzorgde opleidingenaanbod.
NCP NLQF stelt daartoe onder de navolgende voorwaarden het NLQF-beeldmerk aan de daarvoor in
aanmerking komende organisatie beschikbaar.
Artikel 1 Definities
a. NCP NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF

b. NLQF

Netherlands Qualification Framework

c. NLQF-beeldmerk

het in het Benelux Merkenregister
geregistreerde logo van NCP NLQF met de daarin
opgenomen vastgestelde ingeschaalde
kwalificatie

d. licentiegever

NCP NLQF

e. licentienemer

organisatie die beschikt over een of
meer door NCP NLQF vastgestelde
ingeschaalde kwalificaties en aan
wie het recht tot gebruik van het
NLQF-beeldmerk schriftelijk is
Toegekend

Artikel 2 Eigendom beeldmerk
2.1

Het NLQF-beeldmerk is eigendom van de Stichting CINOP Centrum voor Innovatie van
Opleidingen/NCP NLQF

2.2

De licentienemer vrijwaart de licentiegever van alle aanspraken van derden inzake het
(oneigenlijk) gebruik van het NLQF-beeldmerk.
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Artikel 3 Licentieverlening
3.1

De licentie tot gebruik van het NLQF-beeldmerk wordt door licentiegever toegekend na een
positief besluit door de Programmaraad van het NCP NLQF over de inschaling van een
kwalificatie en na opname van bedoelde kwalificatie in het register van het NCP NLQF.

3.2

De licentie tot het gebruik van het NLQF-beeldmerk wordt licentienemer schriftelijk medegedeeld.
De in dit reglement opgenomen voorwaarden maken daarvan een onlosmakelijk deel van uit.

3.3

Licentiegever kan aan het verlenen van de licentie nadere voorwaarden verbinden.

3.4

De licentie wordt verleend gedurende de inschrijving in het register als bedoeld in lid 3.1, tenzij
hierna anders wordt bepaald.

3.5

Door de licentie wordt een niet-exclusief gebruik verleend van het NLQF-beeldmerk gedurende de
in lid 3.4 bedoelde periode.

3.5

Het NLQF-beeldmerk wordt door licentiegever licentienemer digitaal aangeleverd.

Artikel 4. Gebruik
4.1

Het is licentienemer toegestaan voor de duur van de licentie - onder de in dit reglement vermelde
voorwaarden - het NLQF-beeldmerk uitsluitend te gebruiken ten behoeve van uitingen ten aanzien
van het betreffende door hem verzorgde opleidingenaanbod.

4.2

Het is licentienemer niet toegestaan het recht om het NLQF-beeldmerk te gebruiken aan derden
over te dragen of deze op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

4.3

Het is licentienemer niet toegestaan het NLQF-beeldmerk op welke wijze dan ook misleidend te
gebruiken dan wel aan te passen dan wel te wijzigen.

4.4

Door het gebruik van het NLQF-beeldmerk mag geen misverstand ontstaan op welk deel als
bedoeld in lid 4.1 van de organisatie van licentienemer de inschaling betrekking heeft.

4.5

Het NLQF-beeldmerk mag niet zodanig worden gebruikt dat dit de reputatie van licentiegever
schaadt.

Artikel 5. Toezicht
5.1

Licentiegever is te allen tijde gerechtigd te onderzoeken of de licentienemer het NLQF-beeldmerk
gebruikt op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden zoals opgenomen in dit reglement.
Licentienemer verplicht zich hiermee aan een dergelijk onderzoek mee te werken.

5.2

Bij constatering van overtreding van een of meerdere gebruiksvoorwaarden als vermeld in artikel
4 zal licentiegever licentienemer sommeren het gebruik in overeenstemming met deze
gebruiksvoorwaarden te brengen.
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5.3

Indien licentiegever constateert dat licentienemer bij herhaling het ingeschaalde niveau onjuist
weergeeft in zijn uitingen dan is zij gerechtigd de licentie als bedoeld in artikel 3 in te trekken.
Bedoelde intrekking wordt vermeld in het register van NCP NLQF.

Artikel 6. Beëindiging licentie
6.1

De licentienemer verplicht zich tot het verwijderen van het NLQF-beeldmerk in al zijn uitingen
indien registratietermijn van de inschaling is verstreken dan wel de registratie is beëindigd.

6.2

Licentiegever behoudt zich het recht voor te allen tijde de licentie tot gebruik van het NLQFbeeldmerk in te trekken. Dit geldt in ieder geval indien licentienemer zich niet houdt aan de door
licentiegever gestelde voorwaarden voor gebruik van het NLQF-beeldmerk.

Artikel 7. Slotbepaling
7.1

Geschillen voortvloeiend uit de in het onderhavige reglement opgenomen voorwaarden worden
voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Vastgesteld in de vergadering van de Programmaraad 3 april 2013
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